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(Applicable to the candidates admitted from the academic year 2020-2021 onwards)
SEM

I

COURSE
CODE
20MPTA1CC1
20MPTA1CC2
20MPTA1CC3

Core - III

கற்நல்கற்தித்ல்தைதுறநாக்குகள்

Core - IV நநிாபர்ாள்
நாத்ம்
(One hour for each course)
Project
20MPTA2PW
ிட்டக்கட்டுற
Work
நாத்ம்
20MPTA1CC4

II

Core – I
Core - II

COURSE
TITLE
ஆாய்ச்சிநநிமுறநகள்
ிாய்ச்சிின்னாறு

COURSE

HRS/
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4
4

4
4

CIA
MARKS
25
25

SEM
MARKS
75
75

TOTAL
MARKS
100
100

4

4

25

75

100

4

4

25

75

100

16

16

-

8

-

-

200

-

24

-

-

600

CREDIT

400

தமெம்-1
ஆய்ில் ிறநஞர் தட்ட குப்தை
குநிமட்நடண்:20MPTA1CC1
ப்தைள்பிகள் :4
நாத் குப்தைகள் -4

நம்:3 ி
ிப்நதண்கள் : 60

ாள் 1 ஆாய்ச்சி நநிமுறநகள்
தாடநபிப்தாடு

1.ஆாய்ச்சி நநிமுறநகறபமம் அநிாா்
2.ஆய்நட்டு அறப்றதமம் அநிமுகப்தடுத்துல்
3.ஆய்வு அணுகுமுறநகறப அநிந்துநகாள்ாா்
4.ஆய்ில் கிணி தன்தாட்றட உாா்ாா்
5.கல் நசகாிப்தை முறநகறப நாிந்துநகாள்ாா்
அனகு 1
ஆய்வு -

ஆய்வு ாகாீகம் – ஆய்ாபர் குிகள் -

சமூகில்

அணுகுமுறந(Sociological

ஆய்வு நாிறட -

Approach),உபில்

ஆய்வு அணுகுமுறநகள் அணுகுமுறந(Psychological

Approach),அறப்தில் அணுகுமுறந(Systems Approach),டிில் அணுகுமுறந(Formalistic Approach)
முலிண
ஆய்வு முறநகள் : ணிிறன ஆய்வு முறந(Case Study Method),தணிறன ஆய்வு முறந(Applied Research)
,எமெ

துறநசார்

ஆய்வு(Monodisciplinary

Research),ிிமர்
ஆய்வு(Analytical

முறந(Normative

ஆய்வு(Historical

ஆய்வு

முறந(Interdisciplinary

முறந(Normative

method),உய்த்துர்

Research),நாகுப்தைமுறந

Research),அபவீட்டுமுறந

Research),தனதுறநசார்
ஆய்வு(Synthetic

method),தகுப்தைமுறந

Research),மெக்கமுறந

ஆய்வு(Logical

ஆய்வு(Survey Method),தைள்பில் ஆய்வு(Statistical Method),னாற்றுமுறந

Method),எப்தில்

ஆய்வு(Comparative

Method),ிபக்கமுறந

ஆய்வு(Descriptive

Method),கபமுறந ஆய்வு(Field Method) முலிண
அனகு 2
ஆய்வு நசல்நநி: ஆய்நதாமெள் சிக்கல் - ஆய்வுச் சிக்கறன இணங்காணுலும் தகுத்துர்லும் ஆய்வுச்சிக்கபின் கனநிலும் உறுிப்தாடும் - றனப்தைத் நாிவு – கமெதுநகாள் - கமெதுநகாபின் நற
- கமெதுநகாபின் றககள் - பி கமெதுநகாள் - ாற்றுக் கமெதுநகாள் - தணில் கமெதுநகாள் - ிர்றந
கமெதுநகாள்
அனகு 3
கப ஆய்ில்: கபப்திிபக்கம் - கபப்திின் நற – ிட்டிடல்–கமெிகள் - கானம்
,நதாழுது, நசகாிக்கும் இடம், சூல்– கனாபி அணுகுமுறந– நர்கால், ிணாில், ாய்நாி தைச்
நசய்ிகள், கல் ிட்டுல்–றகப்தாடு, ஆய்வு
அனகு 4

ஆய்ில் கிணிின் தன்தாடு: வுகறப நசகாிப்தில் கிணிின் தங்கு, ிழ் ஆய்ில்
இறத்ின் தன்தாடு, ிழ் றனகள், ின்குழு, ின்ணஞ்சல்கள், ிழ் ின்ணிழ்கள், இற
தனகப் தன்தாடு
அனகு 5
ஆய்நட்டு அறப்தில்: ஆய்வுப் நதாமெள் அறப்தைம் இல் தாகுதாடும் - இல் அறப்தை இல்கபின் றப்தைமுறந –றடச்நசம்ற–திநன்நகாட்கூநல்– உடன்தடல்– றுத்ல் - நற்நகாள்
காட்டும் முறநற - ஆய்வு ாகாிகம்– அடிக்குநிப்தை - குநிமட்டு ிபக்கம்– தின்ணிறப்தைகள் - மூன
தற்தட்டில்– நற்நகாள்தற்தட்டில் - ஆய்நட்டு டிறப்தில் கிணிின் தன்தாடு
தார்ற தல்கள்:
1.ஆய்ில் அநிமுகம் – ிண்ல், இனக்குன், ீணாட்சி தைத்க ிறனம், துற - 1977
2.ஆய்வுக்கட்டுற ழுதும் முறந முத்து சண்முகம், நங்கடான்.சு சர்நாா இனக்கிப்தண்ற,
துற
3.ஆய்ில் நநிமுறநகள் – கு.ந.தானசுப்திின்,உா தல் நபிமட்டகம், ஞ்சாவூர் -2001
4.இனக்கி ஆாய்ச்சி நநிமுறநகள் - முத்து சண்முகம், சு.நங்கடான் முத்துப்திப்தகம், துற,1979
5.ாட்டார் க்காற்நில்,கப ஆய்வு – ந.லூர்து. தாாிநள் திப்தகம் தாறபங்நகாட்றட
6.ிில் கிப்நதாநிில் – ச.தாஸ்கன், உா திப்தகம், ஞ்சாவூர்
7.கிப்நதாநி ஏர் அநிமுகம்– இாம்குார், றச சித்ாந் தற்திப்தைக் ககம், நசன்றண
8.ஆய்ில் நகாட்தாடுகலம் நசல்முறநகலம்– ஸ்.ன் கநசன், டநாணிசிஸ் தைக் சர்வீசஸ்,
நசன்றண
9. வீட்டுக்குள் மெம் உனகம்– சுஜாா, டி நட் லிிநடட்., நசன்றண
10.இறமும் இணி ிழும் - முறணர் க துறசன், இறசப்திப்தகம், கும்தநகாம்
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Prepared by
Dr.S.Suresh
Dr.M.Muthumaran

Checked by
Mr.M.Thevarselvam

HOD
Dr.G.Senthilraja

தமெம்-1
ஆய்ில் ிறநஞர் தட்ட குப்தை
குநிமட்நடண்:20MPTA1CC2
ப்தைள்பிகள் : 4
நாத் குப்தைகள் -4

நம்:3 ி
ிப்நதண்கள் : 60

ாள் 2 ிாய்ச்சிின் னாறு
தாடநபிப்தாடு

1.இனக்கி ஆாய்ச்சிின் னாற்றந ிாிாகக் கற்தித்ல்
2. இனக்கி ஆாய்ச்சிின் னாற்றந அநிந்துநகாள்ன் ிாக ிர்கான ஆய்ிற்குத்
ிட்டிடல்
3.சங்க, ீி இனக்கிஆாய்ச்சிின் னாற்றந அநிந்துநகாள்ாா்
4.காப்தி, சிற்நினக்கி இனக்கிஆாய்ச்சிின் னாற்றந அநிந்துநகாள்ாா்
5.இக்கான இனக்கிஆாய்ச்சிின் னாற்றந அநிந்துநகாள்ாா்
அனகு 1
இனக்கி ஆாய்ச்சி - ிபக்கம் – ஆாய்ச்சி - ிநணாய்வு நறுதாடு - ிழ் ஆாய்ச்சி
முன்நணாடிகள் -1. சுந்ம்திள்றப 2.றநறனடிகள் 3.மு.இாகறங்கார் 4.ானர் நசாசுந்
தாிார் 5.க.சுப்திி திள்றப (1885 - 1945) 6.றாதைாிப்திள்றப 7.ிதைனாணந் அடிகள்
8..ி.சுப்திி ர் 9.ிறன சீணி நங்கடசாி 10.ந.நதா.ீ 11.ா ந சு ர்
12.ஆ.முத்துசின் 13.மு. 14.ணிாக அடிகள்15.அ.ச. ஞாணசம்தந்ன் 16.ா.ாணாறன
17.றகனாசதி 18.ஸ் ாகிமெஷ்ன் 19.கா.நசல்னப்தன்
அனகு 2 -சங்க இனக்கிம் - இனக்கி ஆாய்ச்சிகள்– நால்காப்திம் – தத்துப்தாட்டு – ட்டுத்நாறக ிற அடிப்தறட ஆாய்ச்சிகள் - சங்ககானமும் கிநக்க வீ மகமும் - ிமெக்குநலம் திந ீி
இனக்கிங்கலம் - உறத் ிநன்கள் தற்நி ஆாய்ச்சிகள்
அனகு 3 -காப்தி ஆாய்ச்சிகள் – நதாதுிறன - ணிிறன ஆாய்ச்சிகள் - கம்தாா ஆாய்ச்சிகள்–
ால்ீகிமம் – கம்ததம் – ில்டதம் - நக்ஸ்திமெம் - இபங்நகாவும்
அனகு 4 -தக்ி இனக்கி ஆாய்ச்சிகள் - றச ,ற இனக்கிங்கள் – நதாிதைாம் - சிற்நினக்கி
ஆாய்ச்சிகள்
அனகு 5 - இக்கான இனக்கி ஆாய்ச்சிகள் – ால் – சிறுகற – கிற - ாட்டுப்தைந இனக்கி
ஆாய்ச்சிகள் – நாிநதர்ப்தைகள் – ாடகம் – இில் - இன்றந ஆாய்ச்சிின் நதாக்குகள்
தார்ற தல்கள்:
1.ி சுப்ி ர் - ிழ் ஆாய்ச்சிின் னாறு
2.ா.சஞ்சீி, இனக்கி இல்,ிழ் ழுத்ாபர் கூட்டுநவு சங்கம், நசன்றண 3.ந.நதா.ீ
ிழ்க்கபஞ்சிம்
4.றகனாசதி.க -சமூகிலும் இனக்கிமும், நசன்றண, ன்சிதிச்
5.இா.நாகன்,மு.. - ஆய்ிடங்கள்
ஆய்ில் ிறநஞர் தட்ட குப்தை
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Relationship : Very High

Mapping

1-29%

30-59%

60-69%

70-89%

90-100%

Matches

1-14
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35-44

45-50
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Very Poor

Poor
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High

Very High

Prepared by
Dr.S.Suresh
Dr.M.Muthumaran

Checked by
Mr.M.Thevarselvam

HOD
Dr.G.Senthilraja

தமெம் – 1
ஆய்ில் ிறநஞர் தட்ட குப்தை
குநிமட்நடண்:20MPTA1CC4
ப்தைள்பிகள் : 4
நாத் குப்தைகள் -4

நம்:3 ி
ிப்நதண்கள் : 60

ாள் 4–கற்நல் கற்தித்ல் தைதுற நாக்குகள்
தாடநபிப்தாடு

1.கற்நலிலும் கற்தித்லிலும் தைதுற நாக்குகறபக் கறடதிடித்ல்
2.தைி முறநகறபக் றகாலம்நதாது ற்தடும் சிந்றண ாற்நங்கறப அநில்
3.கிணிப் தன்தாட்டுத் ிநன்கறப அநிாா்
4.கிணிற தன்தடுத்ிக் கற்தித்ற உாாா்
5.திந நாில்தட்தங்கறபப் தன்தடுத் கற்றுக்நகாள்ாா்
அனகு 1
கிணிப் தன்தாட்டுத் ிநன்கள்: கிணி டிறப்தை - உள்ள்பீட்டுப் தகுிகள், நபிமட்டுப்
தகுிகள், ிறணகம்,கக்ககம், றப்தகுி - இற்நின் நசல்தாடுகள் - கல் நாில்தட்தம் –
ிபக்கம் - கற்தித்லும் கற்நலும் - கல் நாில்தட்தத்ின் தங்கு - ம்ஸ் நர்டு (MS office)
உிமடன் குப்தறநில் கற்தித்ல் - ஆய்ில் கிணிின் தன்தாடு - ின்தல்கள்
அனகு 2
நாடர்தில் ிநன்கள் :நாடர்தில் ிபக்கம் - கூறுகள் நாடர்தில் றககள் - நடித்
நாடர்தை, றநமுகத் நாடர்தை, குழுத்நாடர்தை, க்கள் நாடர்தை - நாடர்திலில் றடகள்- அற்நின்
றககள் - நாடர்தில் ிநன்கள் – நகட்டல், நதசுல், தடித்ல், ழுதுல் - நதசுற்கும் ழுதுற்கும்
ஆண ிநன்கறப பர்க்கும் முறநகள் - குப்தறநத் நாடர்தை
அனகு 3
கல் நாில்தட்தம்: கல் நாில்தட்தம் – அடிப்தறடகள் - நதாக்குகள் ற்றும் அன்
பர்ச்சி – கல் நாில்தட்தத்றப் தன்தடுத்தும் ிநன் - கிணிற தன்தடுத்ிக் கற்தித்ல் ஊடகங்கறபப் தன்தடுத்துல் - நசற்றகக்நகாள் ிாண நாடர்தை - கற்நலில் நசற்றகக்நகாறபப்
தன்தடுத்ி நாறனக்காட்சி ி கற்தித்ல் - நாறனக்காட்சிில் கல்ி அறனாிறசகள் - இறம்
ி கற்தித்ல் - ிில் இன் நசனாக்கம்
அனகு 4
கற்தித்ல் ிநன்கள்: கற்தித்ல் ிநன்– ிபக்கம்– நதாமெள்– ன்ற - கற்தித்ல் ிநன் றககள் ஆர்த்றத் தூண்டுல், துனங்கல், ிபக்கும் ிநன்,கமெம்தனறக தன்தாடு, தலிது முடிக்கும் ிநன் கற்தித்ல் ிநறண ிப்திடுல் – தின்தெட்டம்(Feed Back) ி ிப்திடல் - கற்தித்ல் நதாமெறபத்
ிட்டிடல் - கற்தித்ல் நபிப்தடுத்தும் முறந– நசய்மள், உற,ிநணாய்வு, தைறணகற ஆகிண
கற்திக்கும் முறநகபில் உள்ப நறுதாடுகள் - ன்தெல் தாித்ில் கூநப்தட்ட ஆசிாிர் இனக்கம்
முழுறமம் - கற்திக்கும் ன்ற
அனகு 5
கற்நல் தட்தங்கள்: கற்நல்- ன்தெல் தாிம்-ான் இனக்கம் - ார் றக ாாக்கர் அல்னாார் - தாடம் நகட்கும் முறந - தல் திலும் முறந - ஆசிாிமெடன் தகும் முறந குழுப் தடிப்தை– குழுிாம்,கமெத்ங்கு,தினங்கு, கனந்துறாடல் - கற்நலின் இன்நிறாற,
ணணம் நசய்ல், நசிிக்நகட்டல், ழுிப்தகுல், ணத்துள் ிறுத்துல், தைாிந்துநகாள்பல், குநிப்தைகள்
ார்நசய்ல், தல் ிபக்க அட்றட முலிண
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Mapping

1-29%

30-59%

60-69%

70-89%

90-100%

Matches

1-14

15-29

30-34

35-44

45-50

Relationship

Very Poor

Poor

Moderate
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